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บทคัดย่อ 
งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ. 2522 ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนที่
ท าผิดกฎหมาย ภายใต้สภาพบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองปัตตานีเพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้าง โดยท าการศึกษาจากการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้
กฎหมาย ประชาชนทั่วไปที่ละเมิดกฎหมาย และผู้น าชุมชนหรือประธานชุมชน กลุ่มบุคคลทั้งสามเป็น
ตัวแปรส าคัญต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายมีแนวทางในการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในกลุ่มของประชาชนพบว่ายังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว และ
ขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นยากที่จะเข้าใจส าหรับประชาชนทั่วไป และปัจจัยที่
ส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้เนื่องจากมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงเข้ามา
เกี่ยวข้อง ท าให้ประชาชนที่ท าผิดกฎหมายต้องอาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์เพ่ือจะ
ได้ไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามแนวทางที่จะสามารถท าให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจ ก าหนดเขตการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมือง
ปัตตานีซึ่งมีบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
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ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ภายใต้พลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่มีการพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารและ
การคมนาคม ท าให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของวิถีการผลิตสังคม
ชนบทเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น รัฐจึงมีนโยบายในการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลายอย่าง เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคม เป็นต้น ท าให้
การปลูกสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารเพ่ืออยู่อาศัยมีมากขึ้นตาม ในขณะที่รัฐไม่มีโครงสร้างทาง
กฎหมายที่จะควบคุมให้การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมีความมั่นคงปลอดภัย  มีความสวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อยจนกระทั่งปี พ.ศ. 2479 ที่เริ่มมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มี
ความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสวยงาม ในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้กระจายอ านาจ
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถึงกระนั้นก็ตามอ านาจในการ
ประกาศเขตควบคุมอาคารยังคงอยู่ที่รัฐบาลกลางในขณะที่เขตที่ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมอาคาร
ยังมีบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวจึงท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่
มีประสิทธิภาพและเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น 
 เทศบาลเมืองปัตตานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต
การก่อสร้างอาคาร เมื่อเขตเทศบาลเมืองปัตตานีได้ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมอาคารและผังเมือง 
ผลกระทบจากโครงสร้างทางกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงกับชาชนชั้นล่างและพ้ืนที่ที่ยั งไม่ได้
พัฒนาตัวเองเป็นย่านเศรษฐกิจ กฎหมายดังกล่าวยังเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรียกรับผลโยชน์จากการใช้ดุลพินิจที่กว้างเกินไปจนเกิดเป็นปัญหาร้องเรียนตามมา 
 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารสามารถที่มองได้หลายมิติ เช่น มิติทางนิติศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นต้น ในการศึกษานี้ผู้ศึกษามองในมิติรัฐศาสตร์ซึ่งจะมองถึง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนผู้ละเมิดกฎหมาย
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างกฎหมาย โดยจะศึกษาถึง
การปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เช่น การใช้ต้นทุนทางสังคมเครือข่ายความสัมพันธ์เชิง
อ านาจ เพ่ือการประกอบกิจการขนาดเล็กของตน จะมีผลหรือไม่อย่างไรต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือการใช้ต้นทุนทางสังคมเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอ านาจ จะเป็นการขัดฝืนการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีก้าวเข้าสู่สังคมโลกาภิวัตน์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 
 2.2เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจของรัฐกับประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
อาคาร 
 2.3เพ่ือศึกษาผลกระทบของกฎหมายควบคุมอาคารต่อการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
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3. สมมติฐานของการศึกษา 
 3.1 ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแปรผันตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
พ้ืนที ่
 3.2 ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายขึ้นกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมาย กับประชาชนที่ละเมิดกฎหมาย 
 3.3 ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน แปรผันตามสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 
 
4. การทบทวนวรรณกรรม 
 4.1 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
  การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ร.บ.การกระจายอ านาจและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ. ศ. 2540 ที่ได้ให้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 282 – 290 (ปริญญา 
อุดมทรัพย์, 2541, น. 5) ซึ่งมีหลักการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการบริการ
สาธารณะ โดยมีความอิสระทางการเงิน การคลังและการบริหาร จากรัฐบาลกลาง (Williams V. 
Holloway, 1951, p.101 - 103 อ้างถึงใน  ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539, น. 11) 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอ านาจหน้าที่ในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อ
เขตเทศบาลเมืองปัตตานีได้ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมอาคารเมื่อปี พ.ศ. 2493 (พระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี พ.ศ. 2493, น. 674) อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการบังคับใช้  พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 คือ ส ารวจ ตรวจสอบ อนุญาตหรือไม่อนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้ายอาคารและสามารถระงับการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ที่ไม่ได้ขออนุญาต (อนวัช 
บูรพาชน, ม.ป.ป. น.14 - 62) 
 
 4.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 
      4.2.1 ความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ (The Patient-Client System) ที่เป็นแกนกลาง
วัฒนธรรมของสังคมไทยมาแต่โบราณ (สถาบันพระปกเกล้า, น. 26) ท าให้ข้าราชการเป็นผู้มีอ านาจ 
ซึ่งอุปถัมภ์ค้ าชู้ปกป้องและปกครองผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ ท าให้สภาพกฎหมายไทยมีลักษณะให้อ านาจและ
เอกสิทธ์แก่ระบบราชการและข้าราชการ ผู้ที่มีความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์กับข้าราชการจะมีสิทธิ
เหนือกว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่ใต้อุปถัมภ์ ความแตกต่างดังกล่าวนับว่าไม่สามารถไปด้วยกันได้กับหลักความ
เสมอภาค ในระบอบประชาธิปไตยในมิติของความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างปัจเจกชน 
  ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ กล่าวว่าเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ที่เหนือกว่า คือ    
มีทรัพยากรมากกว่าหรือสูงศักดิ์มีอ านาจมากกว่ากับผู้ที่ด้อยกว่าคือผู้ที่มีทรัพยากรน้อยกว่าหรือผู้มี
อ านาจด้อยกว่าคือผู้ที่มีทรัพยากรน้อยกว่าหรือผู้ที่มีอ านาจด้อยกว่า โดยผู้ที่เหนือกว่าให้การอุปการะ
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ช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันให้แก่ ผู้ที่ด้อยกว่าและผู้ที่ด้อยกว่าให้การสนับสนุน ท างานให้โดยคอยรับใช้
และเชื่อฟังเป็นการตอบแทน ถ้าพูดไปอย่างไทย ๆ เราก็ถือว่า ผู้ที่เหนือกว่าสร้างบุญคุณช่วยเหลือผู้ที่
ด้อยกว่าและผู้ที่ด้อยกว่าย่อมต้องตอบแทนบุญคุณสาระส าคัญในความสัมพันธ์เช่นนี้ คือ กตัญญู
กตเวที เป็นโครงสร้างชนชั้นที่มีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ (อมรา พงศาพิชญ์, ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 
2539, น.9) 
      4.2.2 ประสิทธิภาพการใช้อ านาจรัฐแปรผันสถานภาพทางเศรษฐกิจ กล่าวคือยิ่งบุคคลที่
ละเมิดอ านาจรัฐหรือท าผิดกฎหมาย มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงเท่าไร ก็ยิ่งท าให้ประสิทธิภาพของการ
บังคับใช้อ านาจรัฐยิ่งต่ าลงไปเท่านั้น (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2559) 
      4.2.3 การบังคับใช้อ านาจรัฐมีแนวโน้มเป็นหมันเมื่อเผชิญกับบุคคลและกลุ่มที่ อยู่ใน
เครือข่ายของผู้ใช้อ านาจรัฐ กล่าวคือหากผู้ละเมิดอ านาจรัฐหรือท าผิดกฎหมายเป็นตัวบุคคลผู้มี
ต าแหน่งสูงในรัฐบาลหรือองค์การของรัฐ เป็นเครือญาติหรือเป็นพวกพ้องของผู้มีอ านาจรัฐ  (พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2559) 
      4.2.4 การบังคับใช้อ านาจรัฐจะถดถอย เมื่อเผชิญกับกลุ่มอิทธิพลที่มีเครือข่ายและ
ศักยภาพในการใช้ความรุนแรง (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2559) 
 
 4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคารของ นายสุขุม  ขันงาน และนายณั ฐวุฒิ  สติ ใหม่  นักศึกษาปริญญาโทคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคารในจังหวัดนครศรีราชสีมาพบว่า ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายมี 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ 
1.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 2.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้นจะมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นการเขียนแบบแปลนและรับรองแบบซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงส าหรับประชาชนทั่วไป 
อีกทั้งแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันงานวิจัยทั้งสองมีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (สุขุม ขยันงาน, 2554, น.34-37), (ณัฐวุฒิ สติใหม่, 2556, น.160-
161) 

 งานวิจัยระดับวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
อาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นงานวิจัยในมิตินิติศาสตร์ผลงานการศึกษาของ นางสาวมะลิวัลย์ 
โกสุมภ์ พบว่าสาเหตุส าคัญคือ 1.ปัญหาของตัวกฎหมายซึ่งมีการนิยามค าศัพท์ ไม่สอดคล้องกับบริบท
ในการปฏิบัติจริง 2.การประกาศเขตควบคุมอาคารที่ไม่มีความยืดหยุ่นไม่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอ านาจในการพิจารณาประกาศเขตควบคุมอาคารยังคงเป็น
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารที่มาจากการเห็นชอบจากรัฐบาลกลางไม่ใช่ท้องถิ่น (มะลิวัลย์ 
โกสุมภ์, 2554, น.98-109) 

 งานวิจัยของนายอุดมคุมา เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้น าชุมชนกับ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ข้อสรุปที่ผู้ศึกษาได้จากงานวิจัยเรื่องนี้ คือ ความสัมพันธ์เชิง
อุปถัมภ์ของผู้น าชุมชนประชาชนและชุมชน มีผลดีกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนใน
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ชุมชน เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์จึงเป็นต้นทุนส าคัญของประชาชนชั้นล่างที่ขาดโอกาส
ในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต (อุดม คุมา, 2555, น.97) 

 
5.วิธีการศึกษา 

การเก็บข้อมูลในการศึกษานี้เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างหรือเรียกว่าผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informant) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

5.1 เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเรียกว่า ช่าง
เขตหรือนายตรวจ 

5.2 ประชาชนที่ท าผิดกฎหมายควบคุมอาคารที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองปัตตานี 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กมีรายได้ไม่มากซึ่งได้สร้างสิ่งปลูกสร้างในลักษณะของเพิงหมา
แหงนขายของตามริมถนน 

5.3 ผู้ที่เป็นผู้น าของชุมชน เช่น ประธานชุมชนมีความเก่ียวข้องกับประชาชนที่ท าผิดในฐานะ
เป็นผู้อุปถัมภ์และคอยช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายใต้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ ข้าราชการฝ่ายการเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการศึกษาผู้ศึกษานี้ได้สัมภาษณ์ประธานชุมชน 2 ราย คือประธาน
ชุมชนบือติงตันหยง และประธานชุมชน 
บือติงก าปงกู 
 
6.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษานี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
ซึ่งมี 3 กลุ่มการออกแบบแบบสัมภาษณ์จึงมีประเด็นในการสัมภาษณ์ที่แบ่งตามบริบทสถานะของผู้ให้
ข้อมูลหลักโดยประเด็นค าถามจะอยู่ภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 6.1 เป็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บังคับใช้กฎหมาย ประเด็น
ในการสัมภาษณ์จะเป็นการถามถึง ความคิดทัศนคติของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อกฎหมายควบคุมอาคารใน
ภาพรวม และความเหมาะสมของกฎหมายควบคุมอาคารเมื่อบังคับใช้ในบริบทพ้ืนที่ของท้องถิ่น 
 6.2 เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่ท าผิดกฎหมายควบคุมอาคารเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

6.3 เป็นการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีซึ่งเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับ
ข้าราชการฝ่ายการเมืองส่วนบุคคลเหล่านี้มีฐานะเป็นชนชั้นน าทางการเมืองของชุมชน 

 
7.การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บังคับใช้กฎหมายควบคุม
อาคาร ประชาชนที่ท าผิดกฎหมายควบคุมอาคารและประธานชุมชนที่คอยให้การช่วยเหลือประชาชน
ในชุมชนของตนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว แต่ละกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่างมีความคิดเห็นจาก
จุดยืนของตนเองจากการรับรู้ที่แตกต่างกัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายควบคุมอาคารจะเป็น
กลุ่มประชาชนที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กแต่ละรายมีอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายในลักษณะ
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เดียวกัน คือ การไม่มีทุนค่าใช้จ่ายและไม่มีความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ในขณะที่
ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถ
หลุดพ้นจากการแทรกแซงจากอ านาจของข้าราชการฝ่ายการเมืองที่มีผู้อยู่ภายใต้อุปถัมภ์ คือ ประธาน
ชุมชนหรือผู้น าชุมชนที่คอยให้การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย
ดังกล่าว ถึงแม้ว่าประธานชุมชนที่สัมภาษณ์ทั้ง 2 ราย จะยอมรับและเห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าวว่า
มีความส าคัญและจ าเป็นต้องปฏิบัติตามดังนั้นความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ยังคงเป็นทางเลือกของ
ประชาชนชั้นล่างในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กับเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
8. สรุปผลการศึกษา 
 8.1 สภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 
  หลังจากรัฐบาลได้ออก พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับใช้ในเขตที่ถูก
ประกาศให้เป็นเขตควบคุมอาคารโดยการประกาศเขตควบคุมอาคารนั้นจะพิจารณาจากบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2540 อ านาจในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวถูกมอบให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ปัญหาส าคัญ คือ อ านาจในการก าหนดและประกาศเขตควบคุมอาคาร
นั้นยังคงอยู่ที่รัฐบาลกลางโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งการก าหนดเขตควบคุมอาคารโดยกรม
โยธาธิการและผังเมืองในปัจจุบันนั้นยังขาดความยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวมะลิ
วัลย์ โกสุมภ์ (มะลิวัลย์ โกสุมภ์, 2554, น.98-109) เนื่องจากปัจจุบันการก าหนดเขตควบคุมอาคารนั้น
จะก าหนดไปตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น กรณีของเทศบาลเมือง
ปัตตานีนั้น เขตเทศบาลเมืองปัตตานีโดยส่วนใหญ่เป็นย่านเศรษฐกิจก็จะประกาศให้เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองปัตตานีทั้งหมดเป็นเขตควบคุมอาคารในขณะที่พ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองปัตตานีทั้งหมดไม่ได้เป็นย่านเศรษฐกิจ มีพ้ืนที่บางส่วนยังมีลักษณะเป็นแบบชนบทซึ่งมี
ความต่างกับลักษณะพ้ืนที่ในย่านเศรษฐกิจทั้งในด้านรายได้ ของประชากรการประกอบอาชีพของ
ประชากร  
 8.2 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของรัฐกับประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร  
  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีจาก
การศึกษาพบว่าผู้ที่กระท าผิดกฎหมายควบคุมอาคารเป็นประชาชนชั้นล่างซึ่งไม่มีอ านาจในการต่อรอง
กับเจ้าหน้าที่รัฐ จึงได้อาศัยอ านาจของชนชั้นน าทางการเมืองที่เป็นผู้น าชุมชนหรือประธานชุมชนซึ่ง
เป็นความใกล้ชิดกับข้าราชการฝ่ายการเมืองของเทศบาลเมืองปัตตานีในการเป็นตัวแทนในการต่อรอง
กับเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของ
ประชาชนผู้กระท าผิดกฎหมายกับผู้น าชุมชนหรือประธานชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าชุมชน
หรือประธานชุมชนกับข้าราชการฝ่ายการเมืองของเทศบาลเมืองปัตตานีจะเป็นความสัมพันธ์แบบ
ระบบอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของข้าราชการฝ่ายการเมืองของเทศบาล เมืองปัตตานีกับ
เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายจะเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนด้วยความสัมพันธ์แบบต่างตอบ
แทนนี้ท าให้ข้าราชการฝ่ายการเมืองสามารถที่จะกดดันให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพได้ 
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 8.3 ผลกระทบของกฎหมายควบคุมอาคารต่อการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
  เมื่อเขตเทศบาลเมืองปัตตานีได้ถูกประกาศเป็นเขตควบคุมอาคารท าให้การบังคับใช้
กฎหมายควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะเป็นกลุ่มที่
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่จากการศึกษาผู้ที่เสียประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคารจะเป็นประชาชนชั้นล่างที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีทุนน้อย กฎหมายดังกล่าวจะ
เป็นโครงสร้างที่บังคับให้ทุนขนาดเล็กต้องหดหายไปในที่สุด เนื่องจากความสามารถในการที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมายนี้มีตัวแปรส าคัญ คือ ทุนประกอบกับประชาชนชั้นล่างที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กไม่มี
ความรู้และขาดโอกาสในการเข้าถึงทุนกฎหมายดังกล่าวจึงส่งผลกระทบกับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
9. อภิปรายผลการศึกษา 
 9.1 อภิปรายสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลเมือง
ปัตตานี 
  สภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จาก
การศึกษาพบว่ามีปัจจัยที่ท าให้ประชาชนไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ คือ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ โดยปัจจัยจากการขาดความรู้เป็นปัจจัยรองลงมาซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย
ของ นายสุขุม ขยันงาน เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 ของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จึงสามารถได้ข้อ
สรุปว่าความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และปัจจัยในเชิงบริบทสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ก็ยังเป็น
อุปสรรคส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย 
 
 9.2 อภิปรายความสัมพันธ์เชิงอ านาจของรัฐกับประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
  สภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิง
อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่ท าผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ท่ีบังคับ
ใช้กฎหมายได้รับอ านาจตามกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร กับประชาชนที่ท าผิด
กฎหมาย ในขณะที่ประชาชนที่ท าผิดกฎหมายจะต้องมีปฏิกิริยาของการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด โดย
การอาศัยความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์กับผู้น าชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนายอุดม คุมา 
ที่ได้ข้อสรุปว่า ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้น าชุมชนประชาชนและชุมชน มีผลดีกับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน (อุดม คุมา, 2555, น.97)หรือประธานชุมชนซึ่งมีความสัมพันธ์
แบบระบบอุปถัมภ์กับข้าราชการฝ่ายการเมืองของเทศบาลเมืองปัตตานี เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนกับข้าราชการฝ่ายการเมืองของเทศบาลเมือง
ปัตตานี ดังนั้นทฤษฎีที่สามารถน ามาอธิบายสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในกรณีการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมอาคาร ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีคือทฤษฎีระบบอุปถัมภ์ และทฤษฎีต่างตอบแทน 
ความสัมพันธ์ในแบบระบบอุปถัมภ์ระหว่างประชาชนผู้ที่ละเมิดกฎหมายกับประธานชุมชนหรือผู้น า
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ชุมชนที่มีความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์กับข้าราชการฝ่ายการเมืองในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้
กฎหมายมีอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนกับข้าราชการฝ่ายการเมืองโครงสร้างระบบ
ราชการที่ก าหนดให้ข้าราชการฝ่ายการเมืองเป็นผู้พิจารณาให้ความดีความชอบหรือเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งของข้าราชการประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การฝ่ายการเมืองมีอ านาจในการ
ครอบง าแทรกแซง การท างานของเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายที่เป็นข้าราชการประจ า การวาง
โครงสร้างระบบราชการที่ก าหนดให้ข้าราชการฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมี
อ านาจในการพิจารณา เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจ า เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่
ท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 9.3 อภิปรายผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก 
  จากการศึกษาของผู้วิจัยท าให้ได้ข้อสรุปว่า ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย
แปรผันตามศักยภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลและลักษณะทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่กล่าว คือ พ้ืนที่ที่เป็น
ย่านเศรษฐกิจประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่สูง ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย
ของนายณัฐวุฒิ สติใหม่ ที่ได้ข้อสรุปปัจจัยเชิงพ้ืนที่ไม่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบิตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารของประชาชน (ณัฐวุฒิ สติใหม่, 2556, น.162) เมื่อทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะท า
ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายท าให้เมื่อกฎหมายถูกบังคับใช้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบเป็นประชาชนชั้น
ล่างที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่เป็นย่านเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ าในเชิงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมใน
เชิงพ้ืนที่เมื่อบังคับใช้กฎหมายแบบเดียวกันท าให้กฎหมายนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประกอบธุรกิจขนาด
เล็กที่มีรายได้ไม่มากท าให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งนี้เป็นลักษณะความขัดแย้ง
พ้ืนฐานของสังคม คือ ความขัดแย้งระหว่างรากฐานเศรษฐกิจกับโครงสร้างชั้นบนที่ประกอบกันขึ้น
ด้วยกฎหมาย ในสภาวะที่วิถีการผลิตเปลี่ยนแปลง  

(Karl Marx, 2001, p.74-76) ถึงกระนั้นก็ตามแต่ในบางกรณีก็อาจไม่เป็นเช่นนั้น
จากทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ได้กล่าว 
เกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายไว้ คือ ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแปรผันตาม
สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลที่กระท าผิด (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2559) แต่จากการศึกษา
ปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีสภาพทางเศรษฐกิจไม่สูงเป็นประชาชน
ระดับล่างไม่มีเครือข่ายความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ก็อาจจะไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายได้เช่นกัน 
ข้อมูลที่จะสามารถยืนยันข้อสรุปนี้ คือ การที่ช่างเขตบางรายไม่บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากเหตุผลด้านศีลธรรมที่มองว่าไม่ต้องการท าให้ประชาชนที่หาเช้ากินค่ าได้รับ
ความเดือดร้อน จึงต้องให้การช่วยเหลือเท่าที่สามารถที่จะท าได้ดังนั้นประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายอาจไม่ข้ึนกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลที่ท าผิดกฎหมายเสมอไป 
 
10.ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 
 10.1 ในทางการกระจายอ านาจควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจ
ในการก าหนดเขตควบคุมอาคาร ตามความเหมาะสมของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
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ซึ่งในปัจจุบันอ านาจในการก าหนดเขตควบคุมอาคารยังคงเป็นของรัฐบาลกลางโดยกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 
 10.2 กลไกควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีกลไกล
ถ่วงดุลอ านาจ ไม่เปิดช่องทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ในทางมิชอบ ก าหนดระเบียบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการ
วินิจฉัยในส่วนที่ไม่มีกฎหมายกล่าวไว้ตรงๆ เกินขอบเขต 
 10.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องมีแบบแปลนมาตรฐาน ส าหรับบริการประชาชน
ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งผู้ที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อยและขาด
แคลนทุนในการจ้างช่างเขียนแบบเพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาต 
 10.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารที่จะบังคับใช้ในท้องถิ่น โดยอาจจะไม่ต้องใช้
กฎหมายจากรัฐบาลกลาง 
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